Јавно предузеће "Пошта Србије“
Таковска 2
11000 Београд

Поштована г-ђо Станковић,
Захваљујемо се на Вашем одговору и на исцрпном упутству како допунити захтев. У
прилогу су појашњења тражених информација.
Захтев у вези са тачком 2, појашњавамо на следећи начин: „Предмет ове тачке
захтева није везан за само једну услугу, већ на пословање предузећа. Уколико се, на
пример, информације о попустима могу наћи у оквиру објављених ценовника, онда нам
можете указати на место где су ценовници објављени (нпр. за неколико таквих
ценовника уколико је реч о већем броју докумената). Уколико се попусти обрачунавају
на основу неког другог акта (нпр. акт који овлашћује директора сектора да одобри
додатан попуст на количину), који није објављен, онда захтевом тражимо копију тог
акта. Када је реч о попустима који не важе трајно, већ само у неком промотивном
периоду, претпостављамо да би такве информације такође биле објављене на веб
презентацији, па можете навести у одговору неки такав пример. Кад је реч о
„бенефицијама“ као појму, мисли се на друге погодности за кориснике услуга осим
попуста на цену. На пример, то би могла бити могућност одложеног плаћања услуга за
пензионере или студенте, право да се услуга оствари брже.
Кад је реч о другом делу захтева под тачком 2, који није изражен као посебна
тачка услед грешке у нумерисању, а који се односи на кредите, појашњење је следеће:
а) захтев се односи и на кредите који су доспели на плаћање, и о онима код којих
плаћање још није почело, али су уговорени; б) кад је реч о обрачуну са каматом или без
камате, чини нам се најлогичније да информација треба да садржи преостали износ
главнице и камата које су доспеле на плаћање, али нам можете доставити информацију
и по неком другом критеријуму по којем водите евиденцију о стању кредита; в) датум
или период настанка потраживања није био предмет захтева, али нам можете доставити
и ту информацију, уколико је она већ обухваћена прегледом стања обавеза предузећа
по основу кредита (то јест, не морате редуковати листу података, већ нам је можете
доставити у оном облику у којом је водите).
У вези са тачком 3, вршимо прецизирање тако што се захтев односи само на она
потраживања која су доспела, али нису наплаћена. Период настанка потраживања нам
није од значаја. Уколико поред тога имате информацију о томе да ли су потраживања
утужена, можете је навести у одговору. У вези са захтевом да прецизирамо критеријуме
по којима бисте груписали дужнике по појединим категоријама, било би нам од
користи да наведете по којим све категоријама је могуће извршити такво разврставање,
поред поменутих (величина дуга, разврставање правних лица).
У вези са тачком 6. захтева, појашњавамо да смо под појмом „новозапослених“
имали у виду а) запослене на неодређено радно време; б) запослене на одређено радно

време, за које вас молимо да нам доставите информације раздвојено. Уколико
поседујете податак о броју лица која су била ангажована током 2018. по основу
уговора, можете нам доставити и ту информацију (раздвојено од претходне две).
Уколико су потребна додатна појашњења, стојимо Вам на располагању.
С поштовањем,
Миша Бојовић
Транспарентност – Србија

У Београду,
7. мај 2019.

